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Reklamefinansiering av byromsmøbler, bysykler og vegutstyr i Bergen.

Komite for miljø og byutvikling behandlet saken i møtet 201005 sak 317-05 og fattet
følgende vedtak:
KMBY tar i dag saken til orientering i påvente av politiske partiers gruppemøter.

***

Arne Jakobsen fremsatte på vegne av A følgende merknad:

”Byrommene er viktige møtesteder for byens innbyggere, for det sosiale livet og for
kontakten mellom innbyggerne.  I fellesrommene i byen bør budskap og formidling ikke være
styrt av internasjonale reklamekonsern med profitthensyn.
Arbeiderpartiet mener at vi må forhindre ensretting og kjøpepress gjennom en stadig mer
aggressiv form for reklame.
Byrommene skal være åpne for innbyggernes felles bruk.  Offentlige toaletter og
hensiktsmessige busskur bør være en selvsagt del av byens offentlige infrastruktur.
Med stigende reklame- og kjøpepress mot barn og unge, mener Arbeiderpartiet at vi må ta
hensyn til denne gruppen ved å slå ring om en reklamefri skolehverdag.

Bergen har en sterk tradisjon i å ta vare på og videreutvikle mot en ny tid og nye behov.
Allmenningene våre er en del av en demokratisk tradisjon, ikke et byrom der det først og
fremst skal skapes profitt.

Arbeiderpartiet vil også peke på at det i Soria Moria erklæringen, som ble fremforhandlet
mellom A, SV og Sp, står at regjeringen vil begrense kommersialiseringen av det offentlige
rom.

Arbeiderpartiet innser imidlertid at konsekvensene medfører økt kostnadsnivå for Bergen
kommune og vi vil komme tilbake på slik finansiering ved senere budsjettbehandling.”

Komiteens behandling 201005:
Hans E. Seim (H) fremsatte følgende alternative forslag:

”KMBY tar i dag saken til orientering i påvente av politiske partiers gruppemøter.”

Arne Jakobsen (A) fremsatte følgende alternative forslag:

”Bystyret vil vise til behovet for oppgradering og fornyelse av byromsmøbler, bysykler og
vegutstyr i Bergen kommune.

Bystyret vil og peke på at sakene har vært omfattet med stort engasjement og mange innspill
fra ulike organisasjoner og interessegrupper, hvor hovedtrekkene i motstanden har vært mot
bruk av reklameflater i byrommene.
Bystyret vil ellers vise til den avholdte høring 11.10.05 og senere innspill og kan ut fra en
helhetsvurdering  derfor ikke slutte seg til det foreliggende utkast til avtale.”
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Åge Chr. Jacobsen (SV) fremsatte på vegne av SV og RV  følgende fellesforslag:

1. ”Bystyret legger til grunn at de offentlige rom i Bergen skal planlegges, styres og
finansieres over Bergen kommunes budsjetter.

2. For finansiering av bysykler og vegutstyr vises til Bergensprogrammets målsettinger om
at en større del av transportarbeidet i Bergen skal gjennomføres med kollektive og
miljøvennlige transportmidler.  En søker derfor om å gjennomføre slike tiltak over
Bergensprgrammets finansieringskilder.

3. Deler av Bergen sentrum er satt på UNESCO’s liste som særlig verdifulle og
bevaringsverdige. Bystyret ønsker ikke å åpne for tiltak som kan svekke denne
posisjonen.”

Votering:
Fellesforslaget fra SV og RV fremsatt av Åge Chr. Jacobsen fikk 2 stemmer (SV+RV).

Arne Jakobsens alternative forslag fikk 7 stemmer (A+SV+RV+Pp).

Hans E. Seims alternative forslag ble tiltrådt med  8 stemmer (H+FrP+KrF).

Innstillingen fikk 0 stemmer.

Bergen bystyre behandlet saken i møtet 190905 sak 215-05 og fattet følgende vedtak:
Saken utsettes og returneres Komite for miljø og byutvikling for gjennomføring av en bredere
demokratisk prosess og for å innhente mer informasjon om uklare punkter i saken.

Bystyrets behandling 190905:
Kjersti Toppe (Sp) fremsatte følgende utsettelsesforslag:

”Saken utsettes og returneres Komite for miljø og byutvikling for gjennomføring av en
bredere demokratisk prosess og for å innhente mer informasjon om uklare punkter i saken.”

Votering:
Utsettelsesforslaget ble vedtatt med 34 stemmer (A+SV+RV+V+Pp+Sp+Dem).

Komite for miljø og byutvikling behandlet saken i møtet 180805 sak 213-05 og avga
følgende innstilling:
Bystyret slutter seg til de prinsipper og omfang av planlagt reklamefinansiering av
byromsmøbler, bysykler og vegutstyr i Bergen, og at disse legges til grunn for en avtale og for
iverksetting av den.

***
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Torbjørn M. Jørgensen fremsatte på vegne av FrP følgende merknad som også fikk tilslutning
fra H:

”Der bør ved reklamefinansiering av leskur i byrommet i Bergen, også finnes plass til å
plassere leskur på de eksisterende og fremtidige drosjeholdeplasser i denne byen.”

***

Arne Jakobsen (A) fremsatte følgende protokolltilførsel:

”Arbeiderpartiets fraksjon i KMBY slutter seg foreløpig i hovedsak til byrådets innstilling om
prinsipper, omfang og inngåelse av felles avtale mellom leverandør og Statens vegvesen,
Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune av planlagt reklamefinansiering av
byromsmøbler m.v. Det knyttes imidlertid en del spørsmål og merknader til avtaleutkastet
som ønskes nærmere avklart:

Arbeiderpartiets fraksjon vil peke på at avtaleperiodens varighet på 15 år,
syntes å være alt  for lang bindingstid for bruk av viktige byrom.
Fraksjonen vil fremheve at prinsipielt sett bør bindingstiden for denne type
avtaler i alle fall ikke overstige 10 år.

Arbeiderpartiets fraksjon vil og fremheve at antall frittstående informasjons- og
reklamebærere må  reduseres til 0 og tas ut av avtalen.

Fraksjonen  vil og peke på at det ikke må gis anledning til å knytte lyd i form av
tale og musikk samt eventuelle effekter som  lukt til denne type reklame i byrommene.

Det stilles og spørsmål knyttet til om antall toaletter og kapasitet er relevante til
bysamfunnets behov.

Arbeiderpartiets fraksjon vil og understreke at en slik avtale med en mer liberal
holdning til reklame på busskur - ikke må danne presedens til at tilsvarende løyve-
pliktig reklame også tillates på andre steder.

Arbeiderpartiet forutsetter og for sin stemmegivning at all reklame som skal
vises, må være utformet godt innenfor gjeldene norsk lovverk, forskrifter og vedtatte
planer i bysamfunnet.

Arbeiderpartiets fraksjon vil og be om at ovennevnte punkter avklares fram mot bystyrets
behandling og vil ved denne anledning derfor ta forbehold om å komme tilbake til partiets
endelig standpunkt til nevnte saker ved  bystyrets behandling.”

Komiteens behandling 180805:
Marte Mjøs Persen (RV) fremsatte følgende forslag:

”Bystyret sier prinsipielt nei til kommersialisering av det offentlige rom og vil derfor ikke gå
inn for reklamefinansiering av såkalte byromsmøbler, bysykler og vegutstyr i Bergen.”
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Åge Chr. Jacobsen (SV) fremsatte følgende forslag:

1. ”Komiteen vedtar at det gjennomføres en offentlig høring på bruk av reklamefinansiering
av byromsmøbler, bysykler og vegutstyr.

2. Bystyret legger til grunn at de offentlige rom i Bergen skal planlegges, styres og
finansieres over Bergen kommunes budsjetter.

3. For finansiering av bysykler og vegutstyr vises til Bergensprogrammets målsettinger om
at en større del av transportarbeidet i Bergen skal gjennomføres med kollektive og
miljøvennlige transportmidler.  En søker derfor om å gjennomføre slike tiltak over
Bergensprgrammets finansieringskilder.

4. Deler av Bergen sentrum er satt på UNESCO’s liste som særlig verdifulle og
bevaringsverdige. Bystyret ønsker ikke å åpne for tiltak som kan svekke denne
posisjonen.”

Votering:
Marte Mjøs Persens forslag fikk 2 stemmer (SV+RV).

Åge Chr. Jacobsens forslag fikk 2 stemmer (SV+RV).

Innstillingen ble tiltrådt med 12 stemmer (H+A+FrP+KrF).

Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:
Byrådets og komite for miljø og byutviklings innstilling i møte 180805 er likelydende.


